Notulen vergadering 29-1-2020

Status:
Concept dd 29-01-2020
Vastgesteld dd 12-02-2020

Aanwezig:
Jo Haenen (voorzitter), Riny Mulders (penningmeester), John Nissen, Diane Baars
(webbeheerder), Manon Hardonk, Ester van der Borgh-Sleddens, Khaled Zaza, Dorien van
Meel (secretaris) en Sonja Thissen (ondersteunend ambtenaar).

1. Opening.
De ( nieuwe) voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen. Sonja
Thissen maakt van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de benoeming van de
nieuwe voorzitter goedgekeurd is.
2. Openstaande punten actie-besluitenlijst
1: Vergaderschema heeft iedereen ontvangen
2: Aftreedrooster is vastgesteld:
Diane Baars en Khaled Zaza 2027;
Dorien van Meel en Ester van der Borgh 2026;
John Nissen en Manon Hardonk 2025;
Jo Haenen 2024;
Riny Mulders 2021.
3: Riny Mulders zal tot 1 januari 2021 penningmeester blijven.
Daarna neemt John Nissen dit over.
Dorien van Meel wordt secretaris.
4: Diane Baars wordt webbeheerder.
5: Benoemde speerpunten:
- Eenzaamheid
- Zichtbaarheid
- Integratie
- Themabijeenkomsten
- Meervoudige hulpvragen
- Ideeënbus en contact => Emailadres zal aangemaakt worden door Dorien
6: Ontbrekende informatie wordt aangeleverd
9: VOG is waarschijnlijk niet nodig. Sonja zal dit nakijken.
10: Toegevoegd aan speerpunten.
11: Blijft op de agenda => info vanuit de MER (gegevens moeten passen bij
speerpunten)
3. Rondvraag
Ester: Hoe is de afhandeling van gevraagd en ongevraagd advies?
Documenten inzake het gevraagd advies worden door de gemeente aangeleverd inclusief
evt. planning . Ongevraagd advies geeft de adviesraad naar eigen inzicht.
Khaled: Hoe kunnen problemen rond integratie besproken worden. Problemen rond
integratie kunnen alleen behandeld worden als het geen individuele problemen zijn.
John: Roerdalenbericht m.b.t. over de Adviesraad is niet correct. Er wordt gereageerd naar
de gemeente door voorzitter en secretaris. Cursus valpreventie wordt nieuw agendapunt (
evt in de vorm van ongevraagd advies afhandelen).
Riny: Aansluiten bij koepel van adviesraden. Dit wordt door Riny opgepakt.

Jo: Open punten van cliëntenraad en formulieren voor cliënten overnemen op onze site. Bij
de gemeente wordt informatie opgevraagd door voorzitter en secretaris.
Beleidskader 2020 op website gemeente nalezen => link wordt door Riny doorgestuurd naar
de andere leden.
Tekst website wordt de volgende vergadering besproken (presentatie met beamer).
Teksten website niet geschikt voor tablet en smartphone. Oplossingen: aansluiten bij
gemeentesite of eigensite vernieuwen
4. Sluiting

